
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  
 พฤศจิกายน  12-15 / 19-22 / 26-29 
 ธนัวาคม 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 17-20 / 24-27 
 มกราคม 07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 
 กุมภาพนัธ์ 04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28  
 มีนาคม 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 

 

วนัแรก(1)  กรุงเทพ – ระนอง – เกาะพยาม – วดัเกาะพยาม - อ่าวเขาควาย – หินทะลุ - อาบน ้าแร่ 
04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
06.10 น. ออกเดินทางสู่ จ.ระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7312 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  
07.35 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัระนอง หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพยาม จากนั้นน าท่าน

เดินทาง Speed Boat (ใช้เวลาประมาณ 40 
นาที) สู่  ‘เกาะพยาม’ เพชรน ้ างามแห่ง
ทะเลระนอง เป็นเกาะใหญ่หน่ึงในสอง
เกาะของทะเลระนอง รองจากเกาะชา้ง ถึง
สะพานท่าเทียบเรือ อ่าวแม่หม้าย ปาก
ประตูใหญ่สู่เกาะพยาม เกาะพยามมีพื้นท่ี
ตอนกลางของเกาะ เป็นภูเขา ป่าไม้ ท่ี
วนัน้ียงัคงมีสัตว์ป่าอย่าง ลิง หมูป่า และ
นกชุกชุม โดยเฉพาะนกหายากอย่าง “นก
เงือก” ท่ียงัคงมีให้เห็นอยู่ไม่นอ้ย รวมไปถึงเหยีย่วแดงท่ีมกับินโฉบฉวดัเฉวียนปรากฏอยู่ทัว่ไป มีชุมชนดั้งเดิมคือ
ชุมชนชาวมอแกน (ชาวเล) อาศยัอยู่บนเกาะแห่งน้ี เดินทางสู่ ‘วดัเกาะพยาม’ ท่ีมีโบสถ์กลางทะเล บนหลงัคา
ประดิษฐานพระพุทธรูปยนืปางลีลาหนัหนา้ออกสู่ทะเล มีสะพานปูนทอดยาวสู่ตวัโบสถ ์นบัเป็นวดัท่ีมีเอกลกัษณ์
อนัโดดเด่น และเป็นจุดสังเกตเห็นแต่ไกลยามนัง่เรือมาสู่เกาะ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 และ 5  ดาว 2 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 

บ่าย หลงัอาหารเวลาเดินทางเขา้ท่ีพกั พกัผ่อน
เดินเล่นบริเวณ  ‘อ่าวเขาควาย’ ซ่ึงมีพื้นท่ี
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วย คืออ่าวเขาควาย
เหนือ-ใต ้มีหาดทรายเป็น 2 สี คือช่วงหน่ึง
เป็นสีขาวเนียน อีกช่วงหน่ึงเป็นสีอมชมพู 
เพราะมีหอยทบัทิมตวัเป็นๆ และเศษซาก
อยู่ท่ีบริเวณชายหาดเป็นจ านวนมาก ชม 
“เขาทะลุ” หรือ "หินทะลุ" มีลกัษณะเป็น
ภูเขาหินลูกเล็กๆ ตรงปลายถูกน ้ ากัดเซาะ
เป็นช่องโพรง ขาดให้เราสามารถเดินมุด
ลอดผา่นไป-มาได ้เป็นอีกหน่ึงจุดเด่นของอ่าว เดินเล่น พกัผอ่น หรือเล่นน ้าทะเล ตามอธัยาศยั 

15.30 น. น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ฝ่ังระนอง จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ให้ท่านไดมี้เวลาแช่น ้ าแร่ร้อนบริสุทธ์ิ 100% 
จากธรรมชาติเพื่อผอ่นคลายจากการเดินทางท่องเท่ียว (พิเศษ!!! ท่านสามารถแช่น ้าร้อนไดใ้นบ่อของโรงแรมท่ี
พกัจดัไวใ้ห้หรือสามารถเปิดน ้ าแร่ได้จากห้องอาบน ้ าในห้องพกัของท่านได้เลย ***กรณีห้องพกัเต็มตอ้ง
เปล่ียนท่ีพกัทางบริษทัฯ ขอสงวนในการงดใหบ้ริการในส่วนของการอาบน ้าแร่)  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Tinidee Hotel Ranong  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)    ระนอง – น ้าตกหงาว -  ตะกัว่ป่า – สะพานเหลก็บุญสูง 
 TROK Cafe – คลองสังเน่ห์ (Little Amazon) - เขาหลกั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “น ้ าตกหงาว” ถือ

ไดว้่าเป็นน ้ าตกคู่เมืองระนอง เพราะทุก
คนท่ีเดินทางผ่านตวัเมืองระนองจะตอ้ง
เห็นสายน ้ าสีขาวของน ้ าตกหงาวท่ีไหล
ตกลงมาจากหน้าผาสูง อุทยานแห่งชาติ
น ้ าตกหงาว เดิม ช่ือ อุทยานแห่งชาติ
คลองเพรา มีประวติัการจัดตั้ งเร่ิมจาก
เม่ือในปี พ.ศ. 2521 ป่าไม้เขตสุราษฎร์
ธานี ได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้แจ้งว่า 
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะนา
สัก ทอ้งท่ีอ าเภอสวี จงัหวดัชุมพร สภาพป่าและภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลบัซับซ้อน มีไมมี้ค่าเป็นจ านวน



 

มาก เป็นป่าตน้น ้ าล าธาร สัตวป่์าชุกชุม ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวในลกัษณะของ
อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า ซ่ึงกองอนุรักษส์ัตวป่์าไดส้ ารวจแลว้แจง้ว่า ป่าดงักล่าวไม่เหมาะสมท่ี
จะจดัตั้งเป็นเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า  

 เดินทางถึงท่าเรือ  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา น าท่านเดินทางสู่ “สะพานเหล็กบุญสูง” หรือ 

“สะพานโคกขนุน” เป็นสะพานเก่าโบราณท่ีถูกสร้างดว้ยแร่เหลก็ เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางสัญจรไปมาของชาวบา้นใน
เขตพื้นท่ีใกลเ้คียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตวัสะพานนั้นท  อดยาวพาดผา่นแม่น ้าตะกัว่ป่า สองขา้งทางเตม็ไปดว้ย
ความเขียวขจีของธรรมชาติ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพซ่ึงเป็นอีกหน่ึงในมุมสวยส าหรับการถ่ายภาพของเมืองตะกัว่ป่าน า
ท่านแวะร้านกาแฟท่ีช่ือวา่ “TROK Cafe” ท่ีมีสไตลเ์ป็นของตวัเอง ซ่ึงร้านตั้งอยูใ่นตรอกเลก็ๆ ในตวัเมืองตะกัว่ป่า 
ร้านน้ีมีความคลาสิคสุดๆ ตั้งอยู่ช่องของซากปรักหักพงัจากตึกเก่าๆ บรรยาศการเหมือนน าร้านกาแฟไปตั้งอยู่ใน
อดีตกาล เป็นอีกมุมถ่ายรูปสวยๆท่ีไม่ควรพลาดหากเดินทางมายงัเมืองตะกัว่ป่า... จากนั้นน าท่านออิกเดินทางสู่ 
“คลองสังเน่ห์” หรือ Little Amazon แห่งตะกัว่ป่า (สถานท่ีท่ีเคยใชถ้่ายท าบางฉากในหนงัเร่ืองแม่นาคพระโขนง) 
ตั้งอยูใ่น ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา เป็นคลองสายสั้นๆ ท่ีมีตน้น ้ ามาจาก เขาบางเต่าก่อนจะไปส้ินสุดท่ีแม่น ้ า
ตะกัว่ป่า ท่ีน่ีเป็นผืนป่าเล็กๆ ท่ีเต็มไป
ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ พืช
พรรณแปลกๆ ท่ีขึ้ นอยู่  ตาม ริม ฝ่ั ง
คลองสังเน่ห์ นั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์น่า
หลงใหลดว้ยความหลากหลายแบบน้ี
เอง นกัท่องเท่ียวท่ีมาสัมผสัผืนป่าแห่ง
น้ี จึงตั้ งฉายา ว่ าเป็น  Little Amazon 
นั่น เอง ไฮไลต์ของการล่องเรือชม
ความความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ี
คลองสังเน่ห์  คือการได้ชมต้นไทร 
โบราณ อายุนบัร้อยปีท่ีแผ่ก่ิงกา้นสาขา อยูริ่มคลอง บางช่วงก็ห้อยระยา้ตรงหนา้เหมือนม่านอุโมงคต์น้ไทรให้ล่อง
นัง่เรือผ่านไป ถือวา่เป็นภาพท่ีแปลกตาท่ีเรา สามารถหาชมไดเ้ฉพาะท่ีคลองสังเน่ห์แห่งน้ีเท่านั้น รวมถึงตน้ไมน้ ้ า
อย่างเช่น ต้นตีนเป็ดน ้ า ทั้งน้ียงัได้ ชม อีกหน่ึงไฮไลต์ของการล่องเรือ คือการได้ชมงู ทั้ งงูเขียว งูปล้องทอง งู
เหลือม ซ่ึงไม่ตอ้งกลวัว่าจะอนัตรายเพราะเราล่องดูงูอยู่ห่างๆ และในช่วงกลางวนังูจะนอนหลบัน่ิง ขดกบัตน้ไม้
เพื่อรอเวลาออกหากินในตอนกลางคืน นอกกากน้ียงัมีนกเงือก สัตวส์งวนหายาก ซ่ึงจะมากินลูกไทร นกกระสา
และนกอีกหลายชนิด ท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ น าท่านเดินทางสู่ “เขาหลกั” อ าเภอตะกัว่ป่า 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Khaolak Emerald Beach Resort and Spa ระดับ 4 ดาว **** หรือท่ีพกัระดับใกล้เคียง 



 

วนัที่สาม(3)  เขาหลกั – จุดชมววิไข่นุ้ย(ชมทะเลหมอก) – วดัถ า้สุวรรณคูหา – ล่องอ่าวพงังา 
 เกาะปันหยี – สเม็ดนางชี (Unseen) – ภูเกต็ – พระผุด - แหลมพรมเทพ 
05.00 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  “จุด

ชมวิวไข่ นุ้ย” เขาไข่ นุ้ย  ตั้ งอยู่ใน
ต าบลทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.
พงังา    เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกท่ี
สวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของประเทศ
ไ ท ย  โ ด ย มี ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดบัน ้ าทะเลเพียงแค่ 200 เมตร แต่
สามารถเห็นทะเลหมอกผืนใหญ่อนั
สวยงาม ไหลผ่านเขาไข่นุ้ยเป็นภาพ
ท่ีหาชมได้ยากยิ่ง  โอบลอ้มไปด้วย
ภูเขาสลบัซบัซอ้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมน้านาพนัธุ์ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “วดัถ ้าสุวรรณคูหา” หรือ “วดัสุวรรณคูหา” เป็นวดัโบราณท่ีส าคญัของจงัหวดัพงังา 

เป็นวดัท่ีมีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดัพงังา  บริเวณท่ีตั้งของวดั
เป็นภู เขา ซ่ึ งมีถ ้ าขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมี
ถ ้ าน้อยใหญ่อยู่อีกหลายแห่ง ได้แก่ 
ถ ้ าใหญ่ ถ ้ าแจ้ง ถ ้ ามืด ถ ้ าแก้ว ถ ้ าผ้ึง 
ถ ้ าครัว และถ ้ าบน ซ่ึงเป็นถ ้ าสูงสุด 
แต่ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวนิยมเขา้ไป
ไหวพ้ระในถ ้ าใหญ่ซ่ึงมีขนาดใหญ่
กว่าถ ้าอ่ืนๆ วดัสุวรรณคูหามีถ ้าใหญ่
อยู่ตอนล่างสุด มีพระพุทธรูปปูนป้ัน
ประดิษฐานอยู่หลายองค ์ องค์ส าคญั
ท่ีสุดคือ พระพุทธไสยาสน์ท่ีมีความ
ยาว 7 วา 2 ศอก ท่ีมีความสวยงามสมบูรณ์แบบ  ลึกเขา้ไปจากถ ้าใหญ่จะเป็นถ ้าแจง้  ถ ้ามืด และถ ้าแกว้ ซ่ึงจะ ได้
พบความงดงาม  ของหินงอกหินยอ้ย ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเดินเขา้ไปชมความมหัศจรรยจ์ากธรรมชาติน้ีได ้ มี
พิพิธภณัฑ์ซ่ึงพระครูวินัย สารนิเทศ เจ้าอาวาสได้จดัท าไวบ้ริเวณกุฏิ มีวตัถุโบราณต่างๆประมาณกว่าร้อยช้ิน 
นอกจากน้ียงัมีพระปรมาภิไธยยอ่ของพระเจา้แผน่ดินและพระราชวงศห์ลายพระองคอ์ยูภ่ายในถ ้าดว้ย น าท่านสู่ท่า
เทียบเรือพังงา “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพังงา” ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความหลากหลายข   อง



 

ทศันียภาพท่ีท่ียงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น าสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ ้ าลอด” ซ่ึงเป็นถ ้ าทางทะเลท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของเมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความสวยงามภายในท่ีมี ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหิน
งอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้าสวยงามมากให้ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหน้าปากถ ้า จากนั้นน าชม “เขา
หมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลกัษณะคลา้ยสุนัขจีนก าลงัหมอบ  สามารถมองเห็นส่วนหัว ล าตวั 
และหางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกนั และเขาตาปู” James Bond Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่น
ของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นฉากสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 
ใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก...
จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผา่นชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ท่ีตัง่ตระหง่าน
อยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน หลงัอาหารให้ท่านเดินเท่ียว
ชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยีท่ีสร้าง
บ้านเรือนด้วยไม้อยู่กลางทะเลกว่า
600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือกชม
สินคา้พื้นบา้นตามอธัยาศยั  

 น าท่ าน เดิ น ท าง สู่ จุ ด ชม วิ ว ท่ี มี
ช่ื อ เสี ย ง ท่ี สุ ด อี ก แ ห่ งห น่ึ งขอ ง
เมืองไทย “สเม็ดนางชี” (Unseen) 
ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เป็นท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิวท่ีสามารถชมวิวภูเขาหินปูนนอ้ย
ใหญ่ของอ่าวพงังา และบรรยากาศของพระอาทิตยข์ึ้นท่ามกลางขุนเขา  เป็นอีกหน่ึงมุมมองท่ีสุดอนัซีน ใหท้่านได้
มีเวลาเก็บภาพวิวทิวทศัน์อนัแสนประทบัใจ น าท่าน ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต เดินทางถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอนัดามนั 
ขา้มสะพานเทพกษตัรี น าท่านนมสัการ “หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด” ตั้งอยูภ่ายใน วดัพระทอง หรือ วดัพระ
ผุด ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง 
จังหวัดภู เก็ต เป็นหน่ึงใน Unseen 
Thailand ของจังหวดัภูเก็ต  เป็นวัด
เก่าแก่ท่ีสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลาย  จากนั้นน าท่านสู่ “แหลม
พรมเทพ”  สถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์
ตกดินท่ีได้รับความนิยม “เแหลม
พรหม เทพ ”  ถู ก จัด เป็ นห น่ึ งใน



 

โครงการมหัศจรรยเ์มืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระ
อาทิตยต์กทะเล สวยท่ีสุดในประเทศไทย  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดาว ***** หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 

วนัที่ส่ี(4)  ภูเกต็ - พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคครีี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเกต็ – Street Art 
                        วดัฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปป้ิงของฝากพ้ืนเมือง - เดนิทางกลบักรุงเทพ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านสู่เขานาคเกิด สักการะองค์

พระใหญ่  “พระพุทธม่ิงมงคลเอก
นาคคีรี” ชาวภูเก็ตมีความตั้ งใจให้
เป็นองค์พระประจ าเมือง น าท่าน 
“ชมย่านตึกเก่า” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรม
รูปแบบ ชิโน -โปรตุกรีส ชมภาพ 
Street Art ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ของชาวภูเก็ต น าท่านขึ้น “จุดชมวิว
เขารัง” เป็นจุดชมวิวกลางเมืองท่ีคน
ภูเก็ตนิยมไปนัง่พกัผ่อนหย่อนใจชม
วิวเมืองกนั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  หลงัอาหารจากนั้นน าท่านสู่ “ศาลเจา้ก้ิวเทียนเกง้” ตั้งอยูบ่ริเวณปลายแหลมสะพานหิน โดยดา้นหนา้ของศาลเจา้

จะหนัออกทอ้งทะเล จากประวติัท่ีจารึกไวใ้นแผน่หินหนา้ศาลเจา้ ปรากฎวา่พระนางก้ิวเท้ียนล้ือ ซ่ึงเป็นเทพเจา้ชั้น
ผูใ้หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ไดบ้อกผ่านร่างทรงของท่านว่า  ตอ้งการท่ีจะให้มีการจดัตั้ง ศาลเจา้ประจ าองคข์องท่าน เพื่อ
ท่านจะไดช่้วยปกปักรักษาคุม้ครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านไปนมสัการ “หลวงพ่อแช่ม” ท่ี “วดัฉลอง 
ภูเก็ต” เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร้านไข่มุกและ
เคร่ืองประดับขึ้นช่ือจากเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกซ้ือเพื่อน าไปเป็นของฝากแก่คนทางบา้น ได้เวลา
พอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
18.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต 



 

21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 212 
22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 - 2564 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

12-15 พ.ย. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 4,000 

19-22 พ.ย. 63 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 
26-29 พ.ย. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

03-06 ธ.ค. 63 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 

04-07 ธ.ค. 63 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 

05-08 ธ.ค. 63 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 

09-12 ธ.ค. 63 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 

10-13 ธ.ค. 63 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 
17-20 ธ.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

24-27 ธ.ค. 63 18,990 18,990 18,790 18,490 5,000 
07-10 ม.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

14-17 ม.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

21-24 ม.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

28-31 ม.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

04-07 ก.พ. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

13-16 ก.พ. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 
18-21 ก.พ. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

25-28 ก.พ. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 
04-07 มี.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

11-14 มี.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

18-21 มี.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

25-28 มี.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 



 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-ระนอง // ภูเก็ต-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 
 
 
 



 

***หมายเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


